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VYSÍLÁNÍ

Počátky …
Vznik zahraničního vysílání souvisí s politickou situací v Evropě před
2. světovou válkou. V roce 1933 začalo za hranice vysílat nacistické
Německo, v polovině 30. let sovětské Rusko. Na rozhlasových vlnách se
do Československa začala valit nepřátelská propaganda ze všech stran.
Tyto aktivity monitorovalo Benešovo ministerstvo zahraničí, které v roce
1934 upozorňuje na „potřebu zřízení krátkovlnné stanice pro potřeby
zahraniční propagandy, kterou by pochopily takové státy, jako jsou
Německo, Maďarsko, Itálie a SSSR.“

Nacistická propaganda

Ještě v roce 1934 oznámil v parlamentu ministr pošt a telegrafů, že
v Poděbradech bude vybudována krátkovlnná stanice na propagaci
Československé republiky za hranicemi. Stát, který byl zároveň hlavním
akcionářem společnosti Radiojournal, na tento účel vyčlenil 3,5 milionu
korun. Montáž krátkovlnných vysílačů a antén v poděbradské vysílací
stanici, zvané Rádiovka, byla zahájena v roce 1935. Zkušební vysílání
bylo zahájeno v červenci 1936. Pravidelné vysílání do zahraničí začalo
31. srpna 1936 v 10 hodin dopoledne. Zahájil ho proslovem v angličtině
technický ředitel Československého rozhlasu Eduard Svoboda. Toto datum
je považováno za vznik zahraničního vysílání.

Poděbrady – vysílací pult

Vysílalo se na několika frekvencích do Evropy a do Ameriky. Program
se skládal z reprodukované hudby, prokládané krátkými živými vstupy.
Šlo o ohlašování pořadů, zprávy, dopisové rubriky, později i přednášky.
Mluvené slovo se vysílalo česky/slovensky, německy, francouzsky, anglicky
a příležitostně rusínsky.
Eduard Svoboda

Československý rozhlas
koncem 30. let

Dopisový ohlas, 1936

Ve společnosti Radiojournal zahraniční vysílání zajišťovalo tzv. krátkovlnné
oddělení, jehož přednostou se stal zkušený rozhlasový redaktor a hudebník
Bohuslav Tvrdý. V oddělení pracovalo asi 8 lidí. Obstarávali především
hlášení v různých jazycích a kontakt s posluchači. Jedna z hlasatelek
Helena Kronská vzpomíná: „Do krátkovlnného oddělení jsem nastoupila
v roce 1936. Zpočátku jsem měla na starosti jen dopisy, ale brzy jsem se
z nutnosti záskoku za ostatní kolegy stala hlasatelkou. Ohlašovali jsme
program, následovaly zprávy a pak technik pustil záznam z Blatnerfonu.
Ohlášení jsme museli zvládnout ve všech jazycích. Dopisy přicházely
z celého světa. Psala jsem odpovědi a vedla evidenci posluchačů. Výkazy
jsem nosila technickému řediteli Eduardu Svobodovi, který se živě zajímal
o to, kde a jak je vysílání slyšet.“
Počet ohlasů z Evropy i ze zámoří rostl, zvyšoval se i rozsah vysílání.
Do konce roku 1936 přišlo přes 4 000 dopisů, o rok později už 14 000
ohlasů. Objem vysílání kulminoval v době Mnichovské dohody na podzim
1938, kdy se na krátkých vlnách vysílalo zhruba 20 hodin denně. Většinu
programu stále tvořila hudba, prokládaná zprávami a komentáři v hlavních
vysílacích jazycích, k nimž přibyla italština, portugalština, srbochorvatština
a rumunština. Po okupaci v roce 1939 bylo vysílání na krátkých vlnách
zrušeno s výjimkou českých pořadů, podřízených ideologickým potřebám
německého vedení rozhlasu.

Poděbrady – vysílací stanice

Scénář krátkovlnného
vysílání, 1938

Týdeník Radiojournal,
leden 1937

Z poválečné historie …
Nový rozvoj zahraničního vysílání nastal po válce. Rozšířil se počet jazyků,
program dostal pevnou strukturu a vedle zpravodajství se objevily
i umělecké pořady. V dubnu 1948 byl Československý rozhlas zestátněn
a všechny jeho části se dostaly pod přímý vliv KSČ. Vysílání do zahraničí
se stalo významným ideologickým nástrojem vládnoucí strany a mohutně
expandovalo. Bylo využíváno k ovlivňování levicově smýšlejících lidí
v západní Evropě a stále víc také k podpoře národně osvobozeneckých
hnutí v Jižní Americe (španělština, portugalština) a Africe (arabština,
svahilština).

Týdeník Náš rozhlas,
leden 1947

Na propagaci byly vynakládány obrovské sumy peněz, po celém světě byly
zakládány kluby posluchačů Radia Praha. V roce 1959 přesáhl objem výroby
30 hodin denně a koncem 60. let počet ohlasů překročil neuvěřitelných
100 000 dopisů ročně. V 50. a 60. letech fungovalo vedle regulérního vysílání
v italštině také tzv. italské B vysílání. Provozovala jej skupina italských
komunistů s cílem ovlivnit veřejné mínění v Itálii. Vysílání bylo utajené,
aby nebylo možné dohledat jeho zdroj. Od poválečných let při zahraničním
vysílání fungoval tzv. monitor – odposlouchávací služba, která vyráběla
svodky z vysílání zahraničních rozhlasů. Monitor zanikl až po roce 1989.

Studio zahraničního vysílání S23,
60. léta

V roce 1972 vznikl tzv. Interprogram Radia Praha. Šlo o hudební proud,
každých 15 minut přerušovaný cizojazyčnými zprávami. Od konce 70. let byl
Interprogram vysílán také v Československu na FM, kde se díky zahraniční
hudbě těšil poměrně vysoké oblibě. Interprogram zanikl v roce 1990.

Klub Radia Praha na Kubě, 1965

Po listopadu 1989 prodělalo vysílání do zahraničí podobně jako celý rozhlas očistu, zbavilo se nejzkompromitovanějších pracovníků a agentů StB.
Radio Praha se vrátilo ke svému původnímu poslání – nezkresleně informovat o dění v Československu – i ke své předválečné znělce z Novosvětské
symfonie Antonína Dvořáka. Došlo k výrazné reorganizaci, z 300 zaměstnanců zbyla pětina. Bylo zrušeno vysílání v italštině a arabštině, z jazyků
zůstala čeština/slovenština, angličtina, němčina, francouzština a španělština. V roce 2000 přibyla ruština.

KV vysílače v Litomyšli

Od roku 1992 je zahraniční vysílání součástí Českého rozhlasu, jeho
financování hradí stát. V roce 1996 stanice začala používat stávající logo
a název Český rozhlas 7 – Radio Praha. Počátkem roku 2011 bylo ukončeno
šíření signálu na krátkých vlnách. Vysílání v 6 jazycích je šířeno po internetu
www.radio.cz, přes satelit, prostřednictvím téměř tří desítek partnerských
rozhlasových stanic po celém světě a v Praze na frekvenci ČRo Regina
92.6 FM a Radio France Internationale 99.3 FM. Pražské vysílání je určeno
cizincům a návštěvníkům ČR. Kromě zpravodajství Radio Praha provozuje
webové stránky pro krajany www.krajane.net.
Manifestace před rozhlasem
21. listopadu 1989

Diplom Monitor klubu
Radia Praha, 70. léta

Lidé včera …
Bohuslav Tvrdý
Dirigent a zkušený rozhlasový tvůrce.
V létě roku 1936 byl jmenován přednostou
krátkovlnného oddělení společnosti
Radiojournal, tuto funkci vykonával do
roku 1939. Po válce ředitel Čsl. rozhlasu
v Českých Budějovicích, v roce 1946
tragicky zahynul při autonehodě.

Božena Danešová
Hlasatelka krátkovlnného oddělení
v období 1936–1939. Její kariéra
skončila 15. března 1939, kdy ji přímo
ze studia vyvedli nacisté. Provdala
se za hudebního skladatele Václava
Trojana a do rozhlasu se už
nevrátila.

Helena Kronská
Hlasatelka krátkovlnného oddělení
1936–1939. Provdala se za německého
redaktora Čsl. rozhlasu, který byl po
válce odsunut. Helena Stepanová jej
následovala do Bavorska.

Zdeňka Walló
V rozhlase od roku 1934, druhá stálá
ženská hlasatelka Radiojournalu.
V letech 1936–1939 hlasatelka
krátkovlnného vysílání. Jako osoba
židovského původu přišla o zaměstnání,
byla zavražděna v koncentračním
táboře.

Ivan Jelínek
Brněnský básník, publicista a redaktor,
v krátkovlnném vysílání pracoval
v letech 1938-1939, kdy odešel do
emigrace. V roce 1948 emigroval
podruhé. Žil v USA a Velké Británii,
většinu života strávil v Československém
vysílání BBC.

Bedřich Geminder
Komunistický novinář a funkcionář.
Po odvolání z funkce vedoucího
mezinárodního oddělení ÚV KSČ byl
15. 11. 1951 jmenován šéfem zahraničního
vysílání. Zůstal jím do prosince téhož roku,
kdy byl zatčen a v roce 1952 odsouzen a
popraven v procesu s Rudolfem Slánským.

Lenka Reinerová
Česká německá spisovatelka a
redaktorka, za války pobývala v Mexiku
s E. E. Kischem. Počátkem 50. let
pracovala v zahraničním vysílání, odkud
musela v době čistek odejít.

Arnošt Lustig
Spisovatel a novinář, v Československém
rozhlase pracoval od roku 1948
v politickém, hudebním a literárnědramatickém vysílání. V zahraničním
vysílání působil v letech 1955–1958.
Od roku 1968 žil v emigraci v USA,
odkud se v 90. letech vrátil.

Bedřich Utitz
Redaktor, publicista, překladatel.
V zahraničním vysílání pracoval od
roku 1954 jako redaktor, šéfredaktor
a vedoucí německé sekce. V roce 1968
emigroval do Německa, kde působil
jako novinář a předseda vydavatelství
Index. V současné době žije v Praze.

Richard Seemann
V zahraničním vysílání pracoval
v letech 1951–1970 jako redaktor,
vedoucí rakouského vysílání a zástupce
šéfredaktora. Účastník protiokupačního
vysílání v roce 1968. Po roce 1990 se do
Čsl. rozhlasu vrátil, v roce 1992 vykonával
funkci ředitele zahraničního vysílání.

František Černý
V zahraničním vysílání pracoval
v letech 1958–1970 jako redaktor,
především v německém vysílání,
v roce 1970 musel odejít. V 90. letech
velvyslanec ČR v Německu.

Jiří Hanák
Redaktor zahraničního vysílání
v letech 1961–1967, poté přešel
do časopisu Reportér, zastaveného
v roce 1969. Od 90. let komentátor
deníku Právo.

Olga Szántová
V 60. letech redaktorka amerického
vysílání, aktivní účastnice Pražského
jara, po srpnu 1968 musela z rozhlasu
odejít. V 90. letech byla jako jedna
z mála schopná vrátit se na původní
redaktorské místo.

Oldřich Číp
a Miloš Čtrnáctý
Historický snímek redaktora DX
pořadů Oldřicha Čípa a zakladatele
Radiojournalu Miloše Čtrnáctého, 1963

Posluchači
Zahraniční vysílání monitoruje ohlas posluchačů od svého vzniku. Kromě běžných dopisů se tak děje pomocí QSL lístků, kterými
stanice potvrzuje posluchačům zprávu o příjmu v určitou dobu, na určitém místě a na konkrétní frekvenci. Zprávy posluchačů
poskytují zpětnou vazbu o tom, kde a jak je stanice slyšet. Písmena QSL jsou telegrafickou zkratkou a znamenají „potvrzuji příjem“.
Radio Praha QSL lístky používalo v období 1936–1939. Po delší odmlce se k nim vrátilo v 60. letech a tato praxe trvá i po skončení
krátkovlnného vysílání v lednu 2011. QSL lístky jsou ceněným sběratelským artiklem a jejich motivy odrážejí dobu vzniku.
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